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Vyplní Poskytovatel 

Datum převzetí       Příloha ke Smlouvě č.:       Telefonní číslo:       
 

 
e-účet business 

Specifikace 
 

Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem 
 

1. ZÁKAZNÍK 
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby/ 
Obchodní firma či název:   

Referenční číslo plátce 
(pouze pokud již jste naším Zákazníkem):        Rodné číslo /

IČ (je-li přiděleno):         

2. VÝBĚR SLUŽBY 
  Žádám o:  zřízení  změnu 

3. PARAMETRY SLUŽBY E-ÚČET  
 3.1.  Varianta služby e-účet  BUSINESS  BUSINESS TOP  verze holding 

Zasílání platebního dokladu  ANO ANO – pouze souhrnný   NE 
 3.2. Kontaktní osoby  

Odpovědný zástupce Zákazníka: Jméno, příjmení:        

  Telefon / Mobil:       /       e-mail:        

Administrátor služby e-účet: Jméno, příjmení:        

  Telefon / Mobil:       /       e-mail:         

  Přihlašovací jméno:        

 3.3. Identifikační kód uživatele (PIN)        

  3.4. Ceny za službu účtovat       Uveďte telefonní číslo, příp. referenční číslo plátce, u nějž budou ceny 
za poskytování služby e-účet účtovány 

 3.5. Plátci nezahrnutí do služby   

  Obchodní firma nebo název: IČ: Referenční 
číslo: 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

e-účet business – Specifikace 
 

Příloha ke Smlouvě č.:       
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4. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
        

5. PŘÍLOHY (vyplní Poskytovatel) 
  Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevných sítí společnosti Telefónica O2 

Czech Republic, a.s., a Provozní podmínky 
  Obchodní podmínky pro poskytování služby e-účet 

  Souhlas se zpřístupněním provozních údajů  
  jiné         

6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ceny a cenové podmínky služby e-účet jsou uvedeny v Ceníku služeb elektronických komunikací – Hlasové služby. Zákazník se zavazuje platit ceny 
za poskytnuté služby ve lhůtách splatnosti uvedených Poskytovatelem ve Vyúčtování za služby, resp. v daňovém dokladu za služby elektronických 
komunikací. Platby za přístup ke službám sítě Internet prostřednictvím veřejné pevné, případně veřejné mobilní telefonní sítě nebo za přístup jinými 
technickými prostředky nejsou součástí ceny za službu e-účet . Tyto platby hradí zákazník mimo rámec služby e-účet příslušnému poskytovateli přístupu ke 
službám sítě Internet. 
2. Poskytovatel odpovídá za zabezpečení důvěrnosti a ochrany dat, která jsou předmětem služby e-účet a jsou uložena v jeho informačních systémech. 
Tato data jsou předmětem ochrany.  
4. Poskytovatel neodpovídá za případná zneužití dat, která jsou předmětem služby e-účet, jakoukoliv osobou od okamžiku elektronického převzetí 
(stažení) dat Zákazníkem.  
5. Zákazník je povinen nakládat s ochrannými a identifikačními prvky tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetí osobou. V případě ztráty, odcizení, 
případně jiné možnosti jejich zneužití, oznámí Zákazník tuto skutečnost neprodleně telefonicky na číslo 800 184 084. Poskytovatel neprodleně zabrání 
případnému zneužití a dojedná se Zákazníkem další postup. 
6. V případě ztráty ochranných a identifikačních prvků, odcizení nebo předání třetí osobě nese Zákazník odpovědnost za jejich případné zneužití ve 
stejném rozsahu, jako kdyby úkony s nimi provedené provedl sám. Nedílnou součástí této Specifikace jsou Obchodní podmínky pro poskytování služby e-
účet, vydané Poskytovatelem, upravující podmínky za nichž je tato služba poskytována Poskytovatelem Zákazníkovi.  

7. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
           

           

           

           

8. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
Za Poskytovatele  Za Zákazníka 

V       dne       V       dne       

             
Jméno a příjmení  Jméno a příjmení 

  

 

 

 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Podpis a razítko (obchodní firma) 
 
 
 
 

Informace o službách společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a jejich podmínkách Vám rádi poskytneme  
na bezplatné O2 Lince 800 02 02 02 nebo na www.cz.o2.com. 

 
 
Identifikační údaje obchodního zástupce – vyplní obchodní zástupce Poskytovatele před odesláním k dalšímu zpracování (pouze pro vnitřní potřebu). 

Jméno:       Tel.:       Segment / prod.útvar        /      
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